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97º Informativo da SemopBH-A³EM – Outubro 2014 

A³EM - SEMOP-BH desde 1973  
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH. 
INFORMATIVO Nº 97 - Belo Horizonte – Outubro/2014 

Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12 :00 h. 
...onde estiver, esteja conosco é a tradição. 

cum mente et malleo 

32ª Diretoria da SEMOP BH 2014 – Eleita em 18/Dez/2013. 
Presidente – Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956  
1° Vice – Lázaro de Freitas, Turma 1963 
2° Vice – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 
Secretário  – José de Matos Neto, Turma 1964 
2° Secretário – Floriano Garcia Costa, Turma 1964 
Tesoureiro –  Hugo Lukschal Soares, Turma 1964  
2º Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 
Diretor Social –  José Carlos Bicalho, Turma 1976 
Diretor Social Adjunto – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974 
Conselho de ex-Presidentes: Presidente - Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948 
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951,  
2ºVice-Presidente: Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951.  
Conselheiros: Romero Machado Correa, Turma 1961, Ildeo Fantini, Turma 1961, Márcio de Carvalho 
Ferreira, Turma 1963, Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979. 
 

Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br  
              Nossa mensagem: 
 Ao comemorar o seu 138º aniversário preparada para  os desafios da excelência 

acadêmica a Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP d emonstra a cada ano 
inovações para enfrentar o futuro e ofertar ao noss o Brasil e o mundo profissionais 
de conhecimento. O Doze de Outubro faz parte de nossa vida  mostra que a tradição de ser ex-
Aluno da Escola de Minas é uma chama que vem desde Claude Henri Gorceix. Parabéns Escola de 
Minas. Viva.  

                          
Oh! Escola de Minas querida , Casa de Singular tradição, tua fama já é conhecida, nos limite de toda 

nação. Versos do Hino da Escola de Minas  de autoria de Flávio Stockler , 17/07/1953, publicado em nosso 
35º Informativo – Agosto/2009. (foto de Antônio de Matos Filho, ETFOP 1985) 
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Como antigos alunos temos o dever de colaborar para  pleno desenvolvimento da Escola de Minas... 
Viva nossa Escola de Minas! Parabéns  

                     Visite nosso site: WWW.semopbh.com.br  
“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum men te et malleo”. 

Biblioteca Emopiana : Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro 
Preto ou cujos autores passaram pela casa de Gorceix.  

 
120º Livro: ‘50 anos da República Adega, 1963/2013”  por André Gatti Bavuzo Coelho Pereira, 
Direito/2013, ao lado com Benedito de França Barret o, Turma 1972, um dos fundadores com 
Serafim Carvalho de Melo, Turma 1970, Carlos Campos  Bueno e Ernesto França Barreto Turma 
1970.  
 

 
121º Livro: “O Tubo Centrifugado: sua Invenção e Me talurgia no Brasil” de José Carlos Vargens 
Tambasco, Turma 1961, lançado na Escola de Minas em 29/10/2014. 
 
Pinacoteca Emopiana : Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa 
Escola de Minas de Ouro Preto , mencionando a quem pertence e quem é o autor, a foto em jpg. 
77º Quadro:  o último   
 
Notícias da Escola de Minas, A³EM e Semops : 

� ANUIDADE da A³EM  (CNPJ 18.295.766/0001-06): Aprovada na Assembléia da A³EM no dia 
09/10/2011, às 15,30 horas, no Salão Nobre da Escola de Minas, CA²EM. Valor R$ 1,00 faça sua 
adesão no site da Escola de Minas e participe das Assembléias no Doze.  

� Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019  – é o código da A³EM.  
� Opte junto ao CREA-MG  pela A³EM , temos 2 conselheiros na Câmara de Geologia e Minas. 

Para recebermos o repasse da ART da Resolução nº 1.032-30/03/2011 e a DN nº 30-CREA/MG. 
Desde 14 de agosto de 2014 temos o site da A³EM: WWW.a3em.org.br  
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01 de outubro de 2014 – bate papos, conversas e gen tilezas 

 
Fotos:  Descontração e conversas esperando o “pré-Doze de Outubro”. José Mendo, Paione e Floriano. 

Alexandre Mendo, Nelson Silva, Luciano Siqueira, Fernando Versiani e Márcio Pereira. 
 

Em nosso site todos os informativos da SemopBH. WWW.semopbh.com.br  
Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana 

Dia 08/Outubro/2014 - Pré-Doze da SemopBH 
 

 
A preparação para nossa comemoração do 138º Aniversário  da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP  

 
Fotos: Inauguração da Placa de nosso 1.412º Encontro da Quarta , com o decano da SemopBH Aloysio 
Sá Freire de Lima, Sebastião Toledo, Romero Machado Correa, o 1.412º Semopianos que assinou o livro de 
presença em 2014 e Hugo Lukschal que comemora o seu Jubileu de Ouro. Um lado da mesa com Antônio 
Geraldo, Jorge Lessa, Haylton, Carlos Eduardo, Nubis, Marcos Soares e Wilson. Paulo Franca, Luiz 
Alberto(ex-Atleta da ADEM), João César, Wilson Grossi, Pedro Garcia, Barbosa e Cristina Dornelas.  

 
Fotos: Ronaldo, Helder e Naldo. Jorge Pombo(Campeão pela ADEM em 1962), Cyro, Luiz Henrique, Carlos 
Eduardo, José Flávio, Alceu e Nelson. Pombo, Mario Casaverde, Sídon, Newton, Marco Tadeu e Lorenzo. 
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Fotos: Geraldo Fonseca, Sarmento, SemopRiopomba, José Oscar, Vanderley, Fernando Machado, Elídio e 
Oyzer. José Geraldo, 30º e 31º Diretor da Escola de Minas, Romero Machado, Paulo César, José Mendo e 
Issamu Endo, atual Diretor da Escola de Minas. Mariza Pinheiro Bonanato, Vera, Beatriz, Nara, Fontella, 
João Epifânio, Eurico Martins, autor do Livro Repúblicas de Estudantes..., Antônio Geraldo, SINGEO/MG e 
Frederico. 

 
Fotos: Waldemar, Paulo Henrique, Eurico, Marcos Tadeu, Márcio, Dinésio e Evangelina. As gerações de 
Emopianos em torno do bolo de comemoração do 138º Aniversário da Escola de Minas. 
 

 
Fotos: O bolo que não sumiu . O Diretor Prof. Issamu e o vice Prof. José Geraldo, com os Semopianos 
Aloysio, Oyzer, Geraldo Fonseca, Jorge Pombo, Geraldo Fonseca, José de Matos, Azis, Lázaro, Hugo e 
José Ary. Prof. Clovis Augusto Ribeiro, Turma 1969, ex-Diretor do CPD da Escola de Minas, com o IBM-
1130, atualmente em Ribeirão Preto e esposa Márcia autora dos quadros 54º Informativo-Março/2011.  

 
Fotos: Herdeiros da MBR Sebastião Toledo, Rubens Vianna e José Fontella. Vista de nossa ocupação no 
pré-Doze, Pedro Soriano e Aldo Grossi. Fechando a conta José Geraldo, JC Bicalho, Fernando Machado e 
Villanova, José Ary num lado e na mesa Paulo Mendes e Azis 
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Pós-Doze, visita do Presidente da SemopLima-Peru, d ia 15/10/2014 
 

 
Fotos: Recebendo os amigos Geraldo, Hugo, Helder, Walter, Roberto e Jorge Cardenas, brindando 
Fernando Versiani. Maria Luiza, Toledo, Alda, Lúcia e Lucha. Dª Vilma e visitantes Zilda, Vera e Márcia.  

 
Fotos: Um lado com Waldemar, Ronald, Roberto e José Carlos. Epifânio, Mendo, Lellis, Casaverde e 
Aloysio. Hugo Marco Tadeu e Lana, com o nosso livro de presença 4º Livro, Tomo II, iniciado no 1.047º  
Encontro em 28/11/2007 e encerrado no 1.412º Encont ro realizado em 08/10/2014 . 
 

 
Fotos: José Lúcio, Walter, Rubens, Fernando Versiani e Hugo. Toledo, Alda, Jorge Cardenas, Lucia, Helder, 
Roberto Pimentel, José Carlos, Luciano, Fortunato e Nelson. José de Matos, Aloysio, Lelis, Mendo, 
Casaverde, Epifânio, Hugo, Roberto, José Ary, Geraldo e José Lúcio 

 
Fotos: Conterrâneos Jorge Cardenas e Mário Casaverde Rio. DVD da vista a Lima pelas SemopBH, 
SemopES e SemopHG, Trocas de presentes João Epifânio, Fernando Versiani, Toledo, Rubens, Jorge 
Cardenas, Roberto Pimentel e Mário Casaverde e José Carlos. 
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22/Outubro/2014 mais uma quarta ... a 1.414ª da Sem opBH 

 
Fotos: José de Matos, Aloysio Sá Freire de Lima e Sérgio Barbosa. Camil, José Carlos Teófilo, Bicalho, ao 
fundo Márcio Ferreira, José Ary e Fernando Versiani. 
 

29 de Outubro véspera de nosso Jantar pós-Doze, dia  31/10/2014, que será o de Final de Ano. 

   
Fotos: Azis, Sabino, Luciano, Ronaldo, Helder, Toledo, Paulo Mendes, José Ary e Alzemar. Walter, Ciro, 
Epifânio, Marcos, José Carlos, Hugo, Helder e Toledo, Antônio, Lázaro, Aloysio, Lelis e José de Matos. 

Lembranças Centenárias e Tradições 
Um encontro de ex-Alunos da Escola de Minas  muita alegria e paz com a felicidade e amizade que parece 
ser de longa data, é a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP . 
 

 
Fotos: Dr. José Pedro Xavier da Veiga , Turma 1924, Bibliotecário da Escola de Minas, e Prof. Dr. Antônio 
Moreira Calaes , Turma 1934, demonstrando analiticamente o “Teorema de Fermat”. Imagens do vídeo 
Todo mundo tem sua cachaça , do Prof. Dimas Dario Guedes , Turma 1972, no vimeo.com . Muita beleza 
de Ouro Preto, pessoas e histórias. 
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Espaço para Colocações e Comunicados : 
SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas de Ouro Preto  com experiência e amizade. 

 
“Não poderei participar, pois estou na Colômbia e só volto dia 09. Meus votos de muito bom ambiente e 
muitas alegrias para todos. Abraços”, Orlando Euler de Castro , Turma 1960. 
 
“Lembrar da ESCOLA DE MINAS  é, incomparavelmente, lembrar de uma fábula, de um fantasia, ou de 
histórias as mais dignificantes que já passaram pela terra ou pelos livros e enciclopédias  publicadas. 
Abraços a todos os colegas de turma, anteriores, posteriores e semopianos. Se Deus deixar e a saúde 
ajudar, estaremos comemorando , mais essa preciosa data de Aniversário”. Luiz Marzano Filho , Turma 
1948. 
 
“Caros amigos, Prof. Adilson e Fernando, 
Estou encaminhando em anexo, o discurso proferido por mim na Escola de Minas , no dia 11/10/2014, 
conforme conversamos. Gostaria de agradecer mais uma vez, a indicação de meu nome para tão honrosa 
homenagem. Realmente, foi muito emocionante, mas alegre e divertido. Espero ter correspondido às 
expectativas, no que me foi possível com este discurso.  
Um grande abraço a você e a todos da Semop-BH e A3EM”  . Emilio de Paula e Silva Abdu , Turma 1973. 
 
A Assembléia da A³EM  realizada no dia 11/10/2014, sábado, no Parque 
Metalúrgico Augusto Barbosa após a comemoração do 138º Aniversário da 
Escola de Minas , referendou unanimemente a indicação do Kleber Farias 
Pinto, Turma 1959, Cônsul do Senegal, o nome do Geólogo Elmer Prata 
Salomão , Turma 1965, para ser o Engenheiro Destaque 2015 . 
 

 

nossas Semop’s  em atividade 

A³EM – Contacte com a Secretária Dora: a3em.hg@gmail.com ou no site www.a3em.org.br. 

Semop-HG – Encontro toda terça às 18 horas na Casa dos Antigos Alunos em Ouro Preto 

Semop-Rio -  Desde a quarta 31/07/2013 - CLUBE MILITAR-18º ANDAR. R$50,00 por pessoa. Esta 

realizando almoço mensal no Iate Club do Rio de Janeiro 

Semop-ES - Desde a quarta 14/08/2013, almoço no "Canto da Roça", Praia do Canto, com comanda. 

Semop-Catalão  - Confraternização  em Catalão–GO, dia 20 de Setembro, a 12ª edição do encontro.  

Semop-BA – Encontro pós-Doze em 18 de Outubro.  

Nosso novo endereço: semopbh@gmail.com 

Visite nosso site: www.semopbh.com.br 

 
Convite para o pós-Doze da SemopBA , dia 18/10/2014 
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Jubileu Coral da 101ª Turma da Escola de Minas de O uro Preto-UFOP – 1979   
(Julho e Dezembro ) 

 
Etiqueta de Lembrança  do Encontro na sexta dia 10/10/2014 a partir das 20 horas, no Restaurante Bené da Flauta, 
com a presença de 114 ex-alunos e familiares. Detalhe do copinho de cerâmica com o brasão da Escola de Minas e o 
ano 1979, e uma garrafa da reserva de Fábio Valentini , Pinga do Zezé by Marrukão  – 35 anos, e a camisa na cor 
coral  alusiva ao Jubileu Coral , com o desenho da Escola de Minas (domínio nosso) do Targi no de Souza Guido . A 
101ª Turma tem 182 ex-Alunos, desses 7 faleceram, 7 são de outras turmas/segundo curso, e dos 168 colegas 
conseguimos contactar 98 faltaram 70 que vamos procurar para nossos próximos encontros no ano do 140º Aniversário 
da Escola de Minas em 2016 , e depois nos 40anos/2019, 42anos/2021, 45anos/2024, 47anos/2026 e 50anos/2029. 
 

 
Fotos: Prof. Joaquim Osmar Alves de Lima- Turma 1965, Homenageado da Geologia/Jul-1979, com nossa camiseta 
da Bodas Coral e Villanova. José Luiz, Raimundo, Antônio Miguel, José Antônio e Ladir. Walter, Ladir, José Antônio 
Nunes, Fabio Valentini e José Antônio Torres. 

 
Fotos: Luiz Carlos Fuscão e Israel Fifi. Uma geral. Eugênio Botiô, Felisberto Lurdinha e Villanova 

 
Fotos: Outra geral. Na entrada. Zé Camofa, Fuscão e Antônio Miguel e o filho de José Luiz. 
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Fotos: A turma unida e muita alegria. José Antônio e Zé Camofa com os jovens. Esquisito com as damas 

 
Fotos: Xico, Arcelino, Wanderley, Adriano, Villanova, José Luiz e Wanderlan. Ana Maria, Marly e Martha. Francisco 
Adailton, Gentil, Walter e José Lúcio e esposas e Arcelino. 
 

 
Encontro de gerações da Escola de Minas  na sexta à noite no Bené da Flauta/Ouro Preto: Sebastião Toledo,  
SemopBH, Nulton Zander e esposa, SemopRio, Vilanova da Turma de 1979, Jorge Cardenas, SemopLima, Helder 
Zenóbio e José Murilo, SemopES. Muita alegria, gentileza e histórias. Convite do 138º Aniversário da Escola de 
Minas de Ouro Preto , se você não recebeu por email atualize no site da A³EM.(a3em@gmail.com). 
 

Assembleia da A³EM no sábado dia 11/10/2014 às 12,3 0 horas . 
 

 
Banner do 138º Aniversário da Escola de Minas , Assembléia da A³EM  e almoço da Diretoria da A³EM . 
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Encontro da Turma de 1975 , sábado dia 11/10/2014 às 12,30 horas no Grande Hotel de Ouro Preto, e os 
organizadores Armênio Queiroz e Pedro Soriano, já preparando para comemorar no próximo ano o Jubileu 
de 40 anos de Formados, Jubileu Rubi em 2015 . 

 
Diploma recebido pelo Áureo Jubilando Hugo Lukschal Soares , Turma 1964, pela passagem de seu 

Jubileu de Ouro concedido pela República Canaã. 

 
Fotos : Homenagem da VALE ao Hélder Zenóbio , Turma 1956, no Porto do Tubarão em Vitória-ES. 
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Visite nosso site: www.semopbh.com.br] 

 

Estamos nos preparando para o “II Anais da SemopBH”  com os Informativos de Nº51 
ao Nº100, de Dezembro/2010 a Janeiro/2015 , 50 Informativos totalizando 500 páginas de 
muita história das quartas da SemopBH. CONTAMOS COM SUA COLABORAÇÃO .  

“A História da SEE” desde 1937 a busca de patrocínio para sua realização. 
Contacte-nos ou a Livraria e Editora Graphar 

 
Fato Triste para todos da Escola de Minas : Criada em 1936 a Elquisa-Eletro Química Brasileira  S/A, em 
1952 adquirida pela ALCAN  e em 2007 transferida para Novelis  do grupo indiano com sede em Mumbai 
Adytia Birla, fecha sua fábrica em Saramenha–Ouro Preto , onde produzia 50 mil toneladas por ano de 
Alumínio. Fundada por ex-alunos e a vida profissional de inúmeros ex-Alunos da Escola de Minas. 
 

 
Detalhe do Caderno de Apontamentos de Aldo Waney Ri beiro Grossi, Turma 1964. 

Belo Horizonte 28 de setembro de 2014. 
Sr. Cristovam Paes de Oliveira. Presidente da Fundação Gorceix (FG). 
Por ocasião do meu cinqüentenário de formatura na Escola de Minas de Ouro Preto (EMOP-1964), cuja 
celebração ocorrerá nas festas do “12” no próximo mês, em Ouro Preto, tenho um grande prazer em enviar 
anexo, à esta também cinqüentenária instituição, uma cópia do meu “caderno de apontamentos” (Cálculo, 
Geometria Analítica, Geometria Descritiva, Física e Química), correspondente ao 1º ano do curso de 
Geologia daquela Escola, no qual registrei aulas de 1961. 
O “caderno” reflete o ensino na EMOP em 1961, através das anotações do Bolsista Nº 1 da FG, agraciado, 
por mérito no Vestibular, com uma bolsa de estudos da Fundação Gorceix e que, tendo atendido a todas as 
rigorosas exigências dela, fez jus a mantê-la até a sua formatura. 
Com este envio, pretendo também colaborar com o acervo de documentos da FG, que após meio século de 
existência, já deve possuir uma coleção apreciável de registros históricos que refletem sua trajetória no 
tempo. 
Outrossim, a peça referida poderá – quem sabe? ad perpetuam rei memoriam- vir a 
fazer parte de um museu que, eventualmente, venha a ser criado pela FG no futuro. 
Finalmente, aproveito para renovar meus agradecimentos à Fundação Gorceix dos 
anos 1960, não somente pela cobertura de minhas despesas em Ouro Preto 
durante 4 anos, mas também pelo diligente acompanhamento escolar e pelos 
sábios conselhos que sempre recebi dos Srs. Superintendente e Secretário da 
Fundação à época. Atenciosamente. Aldo W. R. Grossi , Bolsista Nº 1 da FG–1961. Turma 1964. 
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Discurso do Engenheiro Destaque de 2014 
“Magnífico Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, Prof.Dr. Marcone Jamilson Freitas Souza, 
Exmo.Prof.Dr. Issamu Endo, DD. Diretor da Escola de Minas, Exmo. Presidente do Conselho Diretor da 
Fundação Gorceix, meu colega e amigo Cristovam Paes de Oliveira, Exmo.Prof. Dr. Adilson Rodrigues da 
Costa, DD Presidente da A3EM, Exmos.Srs. Professores, caros colegas das turmas de 1954, 1964 e 1989, 
Senhoras e Senhores aqui presentes, meus familiares. 
Ouvi certa vez que a felicidade não existe, existem momentos felizes. Creiam todos, hoje estou vivendo um 
destes momentos de minha vida. Muito obrigado por estar aqui neste 138º aniversário da Escola de Minas. 
Esta é uma honra que, realmente, nunca imaginei receber na minha carreira profissional. Sou formado em 
Engenharia Civil, turma de 1973.  
Não consegui assimilar bem o fato de ter sido escolhido como  um ex-Aluno destaque,  pois estou certo que 
junto comigo há outras centenas de ex-alunos muito bem sucedidos e que certamente têm  feito um trabalho 
pela vida profissional, muito maior  que o meu. Portanto, gostaria de posicionar-me aqui não como o Emilio 
mas apenas como interlocutor destes tantos ex-alunos que por aqui passaram e  tanto têm contribuído para 
a grandeza de nosso país.  
Desde adolescente, tinha em mente a carreira da engenharia e, pensando nisso, saí de São Sebastião do 
Paraiso-MG, em janeiro de 1965 para estudar em Ribeirão Preto, no Instituto de Educação Otoniel Motta, um 
colégio estadual de primeira linha. Tive muita sorte, pois pude estudar em um colégio público  onde muito se 
aprendia. 
Assim, todos os estudantes brasileiros, pudessem estudar em uma escola daquele nível, pois hoje 
assistimos preocupados o Brasil ser um dos últimos países classificados no ranking do PISA, Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (OCDE). Este exame é aplicado em alunos com idade de 15 anos, em 
65 países, nas disciplinas de matemática, ciências e leitura. Na ultima avaliação, foram examinados 510mil 
alunos, sendo 19.877 brasileiros. Nossos colegiais foram considerados com graves problemas de 
proficiência. Não dominam a leitura e a escrita. Não aprenderam o mínimo para fazer cálculos de 
matemática. Têm conhecimentos rudimentares de ciências.  
Em 2013 no IDEB, o ensino médio obteve 3,7 pontos e o fundamental, 4,2 pontos numa escala de 0 a 10. A 
qualidade está estagnada e, dentre os 27 Estados, 16 tiveram em 2013 uma nota pior do que a obtida em 
2011. Temos hoje quase a totalidade de nossas crianças na escola, mas precisamos crescer muito na 
qualidade. Este é o nosso desafio. 
Vim fazer o vestibular para a Escola de Minas, por sugestão de meu Tio Francisco, em janeiro de1968. 
Nesta época, os estudantes que aqui chegavam, tinham na bagagem, o conhecimento nas disciplinas 
principais: Matemática, Física, Química e Desenho, suficientes para aqui adentrar. Estou certo que até hoje, 
os que entram na UFOP, têm estas competências, caso contrario não entram, diferentemente de centenas 
de faculdades que ainda existem no Brasil, onde se faz o vestibular à hora que se quer, assinando a 
matrícula minutos depois.   
Este é talvez nosso grande problema no âmbito do Ensino Superior privado, que afora algumas exceções, 
foi transformado em comércio. Obviamente temos excelentes faculdades e universidades privadas no país, 
mas elas são exceção.  As más escolas criam sonhos, tomam um tempo precioso e pouco somam à carreira 
profissional e à vida destes jovens. Apenas vendem ilusões. 
O Ministério da Educação tem agido ultimamente, para excluir as más escolas do mercado, tendo já 
encerrado as atividades de algumas. Temos evoluído muito nas Universidades Federais, podemos citar a 
nossa UFOP como exemplo, mas precisamos mais, muito mais.     Em 2013, apenas 991.000 brasileiros 
concluíram o curso superior, sendo que somente 23% deles na rede pública (MEC).  No total temos hoje 
2.742.000 alunos no curso superior, número que felizmente vem crescendo a cada ano, mas estes  são 
apenas 13% dos brasileiros nesta idade. A Coreia do Sul forma 64% de seus jovens. Precisamos crescer 
mais, muito mais! 
A desigualdade social e econômica é resultado direto da oferta desigual de educação. O governo vem 
aumentando o número de vagas no ensino superior, criando programas para a internacionalização de 
nossos estudantes, programas de bolsas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas não 
podemos continuar fracos no  fundamental e no médio. 
 Interessante observar que o Brasil investe mais que o Japão na área de educação.  Investimos atualmente 
6% do PIB, mas, em nosso caso, o gasto efetivo por aluno fica em 3.000 dólares, enquanto nos países 
desenvolvidos é de 9.000 dólares. O dinheiro brasileiro se perde na máquina administrativa e não chega ao 
aluno.  
As consequências da educação deficiente são imediatas, na área industrial, comercial e de serviços, 
comprometendo o crescimento das empresas e do Brasil. 
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Temos em nossa empresa um programa de bolsas de estudo, pagando faculdade e pós-graduação para a 
melhoria da produtividade de nossos profissionais.  Fizemos incluir em nossas metas de qualidade da 
Certificação ISO-9000, um percentual do faturamento da empresa para investimento na educação dos 
funcionários, temos tido sucesso em nossos objetivos. Nossa empresa foi fundada em 1971, para atuar na 
área de Projetos de Engenharia Civil, principalmente em rodovias. Tornei-me sócio da empresa em 1985, 
após a grande crise de 1981, quando o Brasil havia declarado a moratória sobre a dívida externa. Na época, 
a empresa não contava com nenhum empregado e não tínhamos uma sede para trabalharmos.  
Começamos novamente. Éramos dois engenheiros formados em Universidades Federais, eu nesta 
Universidade e meu sócio Jose França, na Federal do Paraná. Recebemos depois mais um sócio desta 
casa, nosso amigo Gilberto Fernando Fialho, Eng. Civil da turma de 1986. 
Vejo hoje como fundamental nossa base sólida em matemática. Temos facilidade para trabalhar com 
números na área da engenharia, mas também na parte financeira, administrativa e comercial. 
Partindo do zero, iniciamos a busca de oportunidades e conseguimos gradativamente crescer e expandir 
nossas atividades para outros estados. Temos hoje contratados mais de 1.000 funcionários, mais de 80 
engenheiros, muitos dos quais da Escola de Minas.  Operamos em 17 estados do Brasil e em mais de 100 
municípios. Creiam, não teríamos a mínima chance de fazer o que fizemos, sem termos cursado um ótimo  
curso médio e excelente curso superior, proporcionado pelas Universidades  em que estudamos. Este é 
apenas um pequeno exemplo dos resultados inequívocos de uma boa educação, no desenvolvimento de 
nosso país,  
O Brasil tem crescido em média, apenas 1,7% ao ano e não conseguirá sair deste patamar de crescimento 
enquanto não fizermos uma revolução no sistema educacional e uma revolução nas contas públicas. 
Precisamos reduzir nossos custos de produção, o Custo Brasil, com o crescimento de nossa produtividade. 
Enquanto um trabalhador americano produziu US$114.900 em 2013, o Sul Coreano US$ 66.400, o brasileiro 
produziu US$19.800 (fonte ConferenceBoard). No ranking de competitividade, o Brasil aparece em 54º lugar, 
entre 60 países (IMD-Dom Cabral), estando em 79º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. 
Para o Brasil crescer a taxas de 5% ao ano, deveríamos estar investindo em torno de 22% do PIB, mas não 
temos conseguido ir além de17%, pelos motivos expostos. 
A engenharia brasileira depende fortemente do investimento público para seu desenvolvimento. Vemos 
como única alternativa ao investimento público, as concessões destes serviços à iniciativa privada. O 
governo federal reiniciou há dois anos um ambicioso plano de concessões, abrindo novas perspectivas de 
trabalho para as empresas de engenharia, concedendo rodovias e aeroportos à iniciativa privada, estando  
ainda para se  iniciar o programa  na área dos portos, tão importantes para a infraestrutura do país. 
No tocante ao Saneamento Básico, o Brasil tem conseguido melhoras através do Plano Nacional de 
Saneamento Básico, mas as diferenças entre as regiões mais ricas e as mais pobres são gritantes. 
Enquanto a cidade de Sorocaba, SP, coleta e trata 92,6% de seu esgoto, Belém, uma capital de estado, tem 
apenas 7,7% de seu esgoto tratado. No geral, 64% dos brasileiros têm coleta de esgoto e apenas 38% do 
esgoto coletado é tratado. Quanto à água, 85% dos domicílios, são atendidos pela rede de abastecimento de 
água, mas na região Norte, menos de 10% da população dispõe de água tratada.  
Na média brasileira, o tratamento da água nas cidades tem evoluído, mas melhora muito pouco a cada ano, 
em media 4% ao ano.  Precisamos melhorar mais, muito mais! 
Um dos problemas nesta área de saneamento é a dificuldade dos municípios de elaborar Projetos de 
Engenharia, para obtenção de financiamento público. As pequenas cidades não têm engenheiros, não 
obstante o forte aumento do número de jovens que têm procurado a carreira da Engenharia. Temos hoje a 
proporção de 50,6 matrículas para cada 10.000 habitantes contra 78,5 matrículas nos países mais 
desenvolvidos.(Ministério da Educação).  
No setor energético temos evoluído bastante nos últimos anos, com as concessões de geração e 
transmissão de energia para a iniciativa privada. Estamos como exemplo, dobrando nossa capacidade de 
geração de energia eólica, (CCEE). Esta é uma grande noticia, pois não podemos continuar dependendo só 
das chuvas! 
Mas, deixemos de lado um pouco nossas preocupações nacionais.  Gostaria de falar um pouco daquilo que 
levei daqui, além do meu diploma de Engenheiro. Às vezes no decorrer de uma reunião me vejo utilizando 
técnicas que aprendi aqui, mas não apenas na Escola, mas também no convívio profícuo e fraterno que 
pude desfrutar na minha querida República dos Deuses.  Quantas vezes saíamos de madrugada, para ir a 
outras repúblicas, quando conseguíamos resolver algum exercício que poderia cair na prova do dia seguinte. 
Este convívio em EQUIPE, tanto me ensinou a viver! A persistência em resolvê-los, em buscar solução para 
os problemas, está na base de sustentação de nosso sucesso profissional. Esta palavra eu sempre incluo 
também, entre as cinco que sempre considerei fundamentais em nossa carreira, a PERSISTÊNCIA. 
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Mas por falar em minha República dos Deuses, preciso registrar que já naquela época, fomos precursores 
do Movimento dos Sem Teto no Brasil!!! Acho que seriamos do MEST, Movimento dos Estudantes sem Teto, 
pois em março de 1968, quando entrei na república, fui informado que a casa estava com ação de despejo, 
portanto precisávamos desocupá-la. 
Junto com outros estudantes, montamos barracas na Praça Tiradentes para denunciar nossa dificuldade em 
encontrar casas para morar em Ouro Preto. No dia 1º de maio de 1968, ocupamos uma casa de propriedade 
da Escola de Minas, a qual seria destinada à residência de professores e para lá mudamos a República dos 
Deuses, onde até hoje se encontra, no Rosário. Mas foi na vida em república que aprendi, como 
fundamental na montagem e continuidade de uma empresa de sucesso, a UNIÃO entre os participantes. É 
comum na empresa, promovermos reuniões, algumas festivas, para que a união da EQUIPE seja forte e não 
haja disputas nocivas entre colegas de trabalho.  
Mas quis, aqui, externar o fato de que mesmo com estas deficiências no ensino brasileiro, mesmo com a 
realidade de sermos oriundos de cidades muitas vezes pequenas, de famílias em geral de classe média ou 
média baixa, nada nos impediu de termos sucesso na vida profissional. Vamos todos torcer para que mais e 
mais brasileiros possam, como nós, ter a chance de estudar em uma universidade como a nossa, em uma 
escola como a nossa Escola de Minas de Ouro Preto.  
Preciso registrar aqui também, o importantíssimo papel da Fundação Gorceix em nossa formação. Sou ex-
bolsista desta fundação. Quando entrei na Escola me candidatei à bolsa. Naquela época, havia 6 bolsas de 
Cr$140,00 e umas 10 bolsas de Cr$ 100,00, dependendo da condição financeira do aluno. Qual não foi 
minha surpresa ao ser agraciado com a de Cr$140,00. Pensei comigo: não sabia que estava tão mal assim!  
Quero então agradecer à Fundação Gorceix que me ajudou, quando precisei. 
Fui dar aulas de matemática no Colégio Estadual de Ouro Preto, no Arquidiocesano e no antigo Alfredo 
Baeta, fiz isto pelos 5 anos dos 6 que aqui estudei. Agradeço muito a estes colégios. 
Preciso agradecer também à Cidade de Ouro Preto, que tanto me acolheu e ainda deu-me minha querida 
esposa Maria Clara, com quem divido estes momentos há 44 anos, mãe de minhas 3 filhas e 3 netos.  
O que dizer de agradecimento à Escola de Minas! Ela mudou a minha vida, o meu futuro. 
Minha realização profissional, talvez seja a forma de eu retribuir a ela e ao Brasil tudo o que me deram. 
Meus amigos, eu estou certo que o Brasil será sim, uma grande potência também nos quesitos do 
Desenvolvimento Humano, caminharemos sim para onde o destino um dia nos 
guiou: entre as grandes nações do mundo. Já melhoramos muito, o Brasil é 
uma das nações que mais se desenvolveram nos últimos 50 anos, sendo hoje a 
8ª economia do mundo. 
Quero agradecer de coração, aos amigos das A³EM e SEMOP’s, aqui na 
pessoa do Prof. Adilson Rodrigues da Costa, que me distinguiram com esta 
homenagem, jamais poderia imaginar recebendo-a dentre tantos emopianos 
deste nosso Brasil. Muito obrigado a todos”. Emílio de Paula e Silva Abdu , 
Turma 1963. 
 
Novelis, ex-ALCAN fecha sua fábrica em Ouro Preto. À Câmara Municipal de Ouro Preto. 
‘Peço a gentileza de sua atenção para o que,em breves palavras abaixo estamos expondo. 
Conforme o boletim n°63,de 17 de outubro do ano em curso, representantes da Novelis comunicam a 
decisão da empresa de encerrar as operações de alumínio primário em Ouro Preto,até o final de 
2014.Segundo a empresa 350 funcionários serão diretamente afetados.Até aí nada de 
excepcional.Empresas iniciam e terminam operações.Fatores econômicos ditam as regras.A empresa tem 
suas razões. Informa, ainda, a empresa ter uma equipe de Assistência Social para os atendimentos que se 
fizerem necessários, extensivos  inclusive aos familiares dos funcionários.Tudo dentro dos procedimentos 
desejáveis. Segundo o boletim”os vereadores demonstraram preocupação com os funcionários atingidos e 
com o passivo ambiental”.No que fizeram muito bem.Nada mais oportuno. 
Até onde podemos entender ,no encerramento em questão,a Novelis é herdeira de todo o passivo de 
responsabilidades da ALCAN,a quem,em última análise,sucedeu.Sugiro que se inclua nesse passivo uma 
importantíssima questão,relativa a possíveis danos causados a funcionários e comunidade pelo manganês 
usado na fabricação de ferro-manganês durante o funcionamento da fábrica de ferro-ligas na área industrial 
de Saramenha. Estamos  levantando o seríssimo problema do mal causado pelo contato e exposição ao 
manganês,o ‘MANGANISMO”, também conhecido como “A LOUCURA MANGÂNICA”.Antes da transferência 
da fábrica para a região da Rancharia estudos foram realizados pela ALCAN,sob orientação de um 
consultor,o Dr Silas Redondo,de São Paulo. 
As perguntas que fazemos:afinal,quais foram as conclusões de tais estudos e intensivas pesquisas em 
termos de medicina ocupacional realizadas? Que consequências trouxeram para a saúde física e emocional 
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dos trabalhadores e familiares direta ou indiretamente envolvidos? Por que teria a ALCAN transferido a 
fábrica ?As autoridades municipais têm algum conhecimento sobre o assunto? 
“At last...”durante os anos de funcionamento das reduções(salas onde funcionaram os fornos para a 
produção de alumínio metálico) o fluoreto fazia parte do processo de obtenção do metal.Efluentes gasosos 
contendo flúor foram abundantemente lançados na atmosfera com riscos de formação de chuva ácida(ácido 
fluorídrico),que sabidamente ataca a sílica,principal constituinte (mineral  essencial) dos quartzitos de nossos 
monumentos.A pergunta:até onde a possível ação de chuvas ácidas não teria também contribuído para o 
agravamento do processo de deterioramento de nossos monumentos? Estaríamos 
diante de um outro passivo a ser considerado? Agradecido pela atenção que possa 
ter recebido,deixando claro não alimentar nenhum sentimento de animosidade em 
relação à Novelis. Informando ter trabalhado na ALCAN, praticamente meu primeiro 
emprego de onde guardo profundas e boas recordações, nem por isso posso me 
furtar de fazer as considerações que julguei oportunas. Faço-o como exercício de 
cidadania, um mínimo numa tentativa de retribuição ao gesto magnânimo desta 
Casa que um dia houve por bem conceder-me o honroso título de filho honorário. 
Saudações ouropretanas.” Ouro Preto, 21 de outubro de 2014. Prof. Osmar Alves 
de Oliveira Junior /Kelé, ex-Professor da Escola de Minas , Turma 1965-66. 
 

Jantar de Final de Ano – pós-Doze no dia do hallowe en...deixa boas lembranças. 
 

 
Fotos: Toledo, Lázaro, Hugo, Epifânio, o maitre Edvan, e Marcos Tadeu. Waldemar, Fortunato e esposa, 
Marcos Tadeu, Alda, esposa e Getúlio, e Ricardo. José de Assis e Cristina, Dª Haydée Fonseca, Farmácia -
1948 e filhas, Caio e Ronaldo. 

 
Fotos: Dutervil, Marcos Tadeu, Roberto Trópia e Geraldo Fonseca. Marco/esposa, Marcos Tadeu, Antônio 
Geraldo/Berenice, Paulo Kruger. Cid Fontes, Antônio Geraldo, José Carlos, Armando, Márcio e MTadeu. 

 
Fotos: Oscar, Lauro, Epifânio, Azis, Ossamu e Sabino. Esposas e amigas com Theo, José Ary e Marcos 
Tadeu. A ala feminina colocando os papos em dia.  
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Fotos: A fila ao lado do piaino de Dª Leda Tavares para cantar a “Pérpetua” e “Oh Escola de Minas”, com a 
regência de Perousse.  Oscar, José Ary, Lauro, Dutervil, Azis e Márcio Carvalho. Toledo, Lázaro, Hugo e 
João Epifânio 

 
Fotos: Os fundadores da República Pif-Paf, Sabino, Caio e Geraldo , Turma 1951, alegria que contagia o 
evento que foi um sucesso mesmo sendo antecipado por causa do Buffet.  O Convite do Jantar com saldo 
de tresgarrafas de vinho, uma de Whisky e R$90,00, com a presença de 57 Semopiano(a)s . 
 

Homenagem da SemopBH às Repúblicas Pureza e Jardim de Alá 

  
República Pureza 75º aniversário. 1939/2014          República Jardim de Alá 50º aniversário. 1964/201 4 

Club Tie  Escola de Minas de Ouro Preto – 2014: 1ª Turma ... fotos no próximo 
 
Notas de Falecimentos: 

� Com pesar comunicamos o falecimento hoje dia 04/09/2014 em BH do 
Engenheiro de Minas e Metalurgista Prof. William Luiz Roberti Leite , 
Turma 1962, 21º Diretor da Escola de Minas e o 7º Presidente do  
Conselho Diretor da Fundação Gorceix , velado no Salão Nobre da 
Escola de Minas e sepultado em Ouro Preto.  
A família e todos amigos nosso sincero voto de pesar. 
A SemopBH de luto no encontro semanal na quarta feira dia 10/09/2014 
fez um minuto de silêncio em homenagem póstuma. (em nosso 21º Informativo Junho/2010  a 
SemopBH o homenageou como ex-Diretor da Escola de Minas ). 

� Com pesar informamos que no mês de Setembro/2014, faleceu em Brasília-DF o ex-Aluno 
Engenheiro de Minas Metalurgista e Civil Jayme Marcos Cohen , Turma 1960, morou na República 
Reino de Baco. A família e amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade. 

� Com pesar informamos que no dia 01/10/2014, faleceu em Belo Horizonte onde foi sepultado o ex-
Aluno Engenheiro Metalurgista Valdir Teodoro Pereira , Coca-Cola, Turma 1977, morou na 
República Castelo dos Nobres. A família e amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade. 


